
DZIEŃ  1.
9 21 Struktura centralna i terenowa jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. 
9 22 Zakres uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania od innych podmiotów 

informacji i dokumentów oraz tryb ich udostępniania przez te podmioty. 

9 23 Porównanie zadań naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego. 
9 24 Realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych jako zadanie 

Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS. 

9 25 Porównanie roli naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego przy wymiarze 
i poborze należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów. 

9 26 Realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej jako zadanie Krajowej 
Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS. 

9 27 Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia ewidencji podatników
i płatników. 

9 28 Obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem 
i wywozem towarów jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS. 

9 29 Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia
należności pieniężnych jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS. 

9 30 Obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych jako 
zadanie naczelnika urzędu skarbowego realizowane poprzez centrum obsługi. 

9 31 Porównanie roli dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej oraz 
naczelnika urzędu skarbowego przy prowadzeniu działalności informacyjnej w zakresie przepisów prawa 
podatkowego i celnego.



DZIEŃ  2.
9 32 Instrumenty prawne wykorzystywane przez Krajową Administrację Skarbową przy realizacji zadania 

prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. 

9 33 Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie 
tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców jako zadanie Krajowej Administracji 
Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.



9 34 Uprawnienia kontrolne organów Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące przestrzegania przepisów 
prawa podatkowego i celnego. 

9 35 Zasady podległości osób zatrudnionych lub pełniących służbę w izbie administracji skarbowej, realizujących 
zadania w urzędach skarbowych oraz w urzędach celno-skarbowych. – B. Zbaraszczuk. 

9 36 Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. 

9 37 Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. 
9 38 Zadania Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą wykonywać wyłącznie funkcjonariusze służby 

celno- skarbowej. 

9 39 Zadania Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. 
9 40 Szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. 

DZIEŃ  3.
12 1 Zakres czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym. 
12 2 Kto i na podstawie jakich przepisów prawa może poza doradcą podatkowym wykonywać poszczególne 

czynności doradztwa podatkowego? 

12 3 Atrybuty zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. 
12 4 Podstawy prawne działania samorządu doradców podatkowych. 
12 5 Organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Proszę wymienić i scharakteryzować. 
12 6 Procedura zwołania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. 
12 7 Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce. 
12 8 Wymień grupy zawodowe wchodzące w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw 

Doradztwa Podatkowego oraz omów kompetencje Komisji. 

12 9 Zasady odbywania praktyki zawodowej kandydata na doradcę podatkowego. 
12 10 Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego w świetle 

ustawy o doradztwie podatkowym. 

14W 140 DNI DO EGZAMINU / ETAP  
Motto: Mistrzowie grają dotąd, aż grają dobrze.

Martwisz się, że zmiany w prawie podatkowym sprawią, że nie będziesz na bieżąco z przygotowaniami od egzaminu? 
Zapraszamy na szkolenia podczas których omówimy z Tobą wszystkie odpowiedzi do zmienionych pytań. Sprawdź na 

podatkowa.clickmeeting.com



DZIEŃ  4.
12 11 Warunki wpisu osoby fizycznej na listę doradców podatkowych. 

12 12 Warunki wpisu osoby prawnej do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa 
podatkowego. 

12 13 Procedura skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych. 

12 14 Procedura skreślenia osoby prawnej z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania 
doradztwa podatkowego. 

12 15 Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed organami 
administracji skarbowej. 

12 16 Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed sądami 
administracyjnymi. 

12 17 Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach 
egzekucyjnych. 

12 18 Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach 
celnych. 

12 19 Proszę wymienić formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego w świetle ustawy o doradztwie 
podatkowym. 

12 20 Podstawowe obowiązki nałożone na doradcę podatkowego przepisami polskiej ustawy o doradztwie 
podatkowym. 

DZIEŃ  5.
12 21 Podstawy prawne oraz zakres tajemnicy zawodowej obowiązującej doradcę podatkowego. 

12 22 Odpowiedzialność doradcy podatkowego w zakresie wolności słowa. 

12 23 Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
podjęciu zatrudnienia. 

12 24 Przesłanki i procedura zawieszenia wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego. 

12 25 Zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. 

12 26 Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych w świetle ustawy o doradztwie
podatkowym. 

12 27 Procedura postępowania przed sądami dyscyplinarnymi w świetle ustawy o doradztwie podatkowym. 

12 28 Rola Rzecznika Dyscyplinarnego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym. 

12 29 Podstawy prawne realizowania prawa pomocy przez doradców podatkowych. 

12 30 Zasady zachowania tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym i z zasad etyki. 

DZIEŃ  6.
12 31 Przesłanki i tryb zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej. 

12 32 Granice ochrony interesów klienta przez doradcę podatkowego. 

12 33 Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne doradcy podatkowego w stosunku do klienta wynikające 
z zasad etyki. 

12 34 Warunki podjęcia przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej. 

12 35 Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy prowadzeniu przez doradcę podatkowego
dodatkowej działalności gospodarczej. 

12 36 Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy podjęciu zatrudnienia przez doradcę podatkowego. 

12 37 Immunitet materialny a zasady etyki. 

12 38 Zasady informacji i reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki. 

12 39 Niedozwolone elementy reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki. 

12 40 Obowiązki doradcy podatkowego w trakcie sprawowania funkcji w samorządzie i Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

14 ETAP / W 140 DNI DO EGZAMINU  
Motto: Mistrzowie grają dotąd, aż grają dobrze.

Na stronie podatkowa.clickmeeting.com dowiesz się co zrobić, aby być pewnym, że nasza wiedza jest zgodna z obowią-
zującymi przepisami prawa podatkowego. Sprawdź koniecznie :)


